Til styret m/vararepresentanter
Protokoll
STYREMØTE 10. AUGUST 2020
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Møtet startet kl. 17.00.
Møtet avsluttet kl. 21.00.
Til stede:

Trond Wåland
Kari Bunes (pr. Teams)
Geir Storvik
Elin Karin Hanssen
Jeanette Svendsen
Nils Petter Johansen
Ståle Åbotsvik (pr. Teams)

Generalsekretær Espen Larsen
Utviklingskonsulent Charlotte Støelen

Styresaker
40/20 - Godkjenne protokoll fra styremøte pr. Teams 11. juni 2020, styremøte pr. e-post 26.
juli 2020, samt styremøte pr. e-post 5. august 2020.
Vedtak: Det var ingen merknader til protokollene. Protokollen fra styremøte 11. juni og 26.
juli enstemmig godkjent. Vedtaket i saken i styremøte pr. 5. august (gjennomføring av NM
junior) ble utsatt, og må avgjøres i styremøte 10. august.
41/20 - Innkomne saker til forbundstinget
Frist for klubber og kretser for å sende inn saker var 7. august.
Vi har mottatt forslag fra:
Kristiansand BK – endring lagspill
BK Vest – endring dommere
Skrim I.L. Badmintongruppe – opphør Landslotteriet
Moss BK – tildeling Kongepokal
Vedtak:

Forslag fra Kristiansand BK – endring lagspill
Forbundsstyret anbefaler forslaget fra Kristiansand BK. Endringene i
bestemmelsene overlates til KK.

Forslag fra BK Vest – endring dommere
Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget fra BK Vest, men vil fremme et
alternativ.
Forslag fra Skrim I.L. Badmintongruppe – opphør Landslotteriet
Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget fra Skrim I.L. Badmintongruppe.
Jeanette Svendsen ønsker protokolltilførsel på at hun støtter forslaget til Skrim
I.L.s badmintongruppe ut fra at forbundets inntektstap for Landslotteriet dekkes
inn via økte medlemsavgifter.
Forslag fra Moss BK – tildeling Kongepokal
Forbundsstyret støtter hovedintensjonen i forslaget, men ønsker ved KK å se
nærmere på detaljene i samarbeid med forslagsstiller Moss BK.
42/20 - Forbundsstyrets saker fra Konkurransekomiteen (KK) til Forbundstinget
Utover sakene behandlet og vedtatt i styremøte 25. mai og sakene fra KK til forbundstinget,
som ble behandlet på styremøte 11. juni (sendt klubber, kretser 15. juni), samt egen lovsak om
ungdomsrepresentant (under 26 år) i styret, har det ikke til nå kommet til ytterligere saker.
Når det gjelder selve teksten for Lovforslaget med ungdomsrepresentant vil den komme
senere da det gjenstår å klargjøre noen formuleringer og intensjoner om hvilken rolle skal ha.
Dersom noen i styret fremdeles ønsker å fremme en sak, er det mulig, men den må da sendes
styret så snart som mulig og senest 9. august.
Vedtak: De saker som er fremført og vedtatt fremmet for forbundstinget av styret pr. 10.
august tas med i tingdokumenter og fremmes for forbundstinget.
43/20 - Forbundsstyrets beretning.
Forbundsstyret beretning er i sin helhet klar, men det har kommet innspill, også i forhold til
politiske saker, som må diskuteres med president, og visepresidenter før styremøtet 10.
august, før endelig dokument kan legges frem for styret senere.
Ferdigstilt Strategiplan og Virksomhetsplan ble sendt klubber og kretser 15. juni, med kopi til
forbundsstyret.
Vedtak: President og generalsekretær får fullmakt av styret til å ferdigstille forbundsstyrets
beretning, etter de innspill og vedtak som ble gjort i styremøte av 10. august. Videre ble styret
gitt en frist til 12. august for å komme med ytterligere innspill.
44/20 - Foreløpig budsjett 2021 og 2022
Det gjenstår fremdeles noen samtaler og arbeid før generalsekretær kan legge frem forslag til
foreløpige budsjetter etter forenklet modell, dvs. med avdelingsregnskap og færre prosjekter.
Forslag vil være klart innen styremøtet, og ettersendes straks det er klart.
Vedtak: Generalsekretær utarbeider snarest reviderte forslag til foreløpige budsjetter for 2021
og 2022, med et budsjettunderskudd lik kr. 277 000.- + kr. 75 000.- til ekstraordinære
koronatiltak i 2021. Det skal via reduksjoner innen øvrige kostnader inkluderes en økning til

dommere på kr. 50 000.- for 2021. I tillegg skal det inkluderes kr. 100 000.- til prosjekt
anlegg.
45/20 - Gjennomføring av Forbundstinget 5.-6. september 2020, samt Ledermøte 4.-5.
september 2020
Saksfremlegg fra Bergen BK:
«Hei, Styret i Bergen Badmintonklubb ønsker ikke å sende representanter til årets
Forbundstinget grunnet Coronasituasjonen. Vi oppfordrer NBF til å legge til rette for digital
møtetilgang. Vi synes ikke det er rett i dagens situasjon å sende personer på reiser som ikke er
strengt tatt nødvendige og der en kan ha et godt digitalt alternativ.
mvh Styret i Bergen Badmintonklubb»
Saksfremlegg fra generalsekretær:
Generalsekretær mener at Forbundstinget bør gjennomføres med fysisk tilstedeværelse.
Myndighetene har både åpnet opp for, og oppfordret til, reising innenlands i ferien, og selv
om det er noe smitteøking nå, bør det å reise innenlands ikke være problematisk. Ut fra
erfaringer innhentet fra andre særforbund og eget internasjonalt særforbund (BWF), som har
avholdt digitale årsmøter, mener jeg det å møtes er viktig, og at digitalt årsmøte egner seg best
kun for å få gjennomført det formelle som må gjennomføres. Det blir lite, eller ingen
diskusjoner, eller samtaler. Ut fra situasjonen nå, hvor mange klubber ikke har hatt aktivitet
siden mars og ikke har kommer i gang før tidligst i midten av august, mener jeg styret bør
vurdere å utsette forbundstinget, slik at det kan gjennomføres med god deltakelse senere i år
ved at representantene er fysisk til stede.
Vedtak: Forbundsting og Ledermøte gjennomføres som planlagt på THON hotel Arena,
Lillestrøm. Det oppfordres til at så mange deltakere som mulig er fysisk til stede. Det blir
også mulighet for deltakelse digitalt. De som deltar digitalt på Forbundstinget skal være med i
utgiftsfordelingen for Forbundstinget for de reisekostnader som representantene fysisk til
stede har.
46/20 - Avgjørelse om NM senior kan gjennomføres i Kristiansand helgen 18.-20. september.
Vedtak: NM senior defineres som toppidrett og gjennomføres helgen 18.-20. september etter
de korona-smittevernregler og retningslinjer som gjelder.
47/20 - Avgjørelse om NM junior 28.-30. august
Vedtak: NM junior defineres som toppidrett, og mesterskapet gjennomføres på Haugerud
28.-30. august med de korona-smittevernregler og retningslinjer som gjelder.
48/20 - Gjennomføring av turneringer høsten 2020 – inklusive Sotra ranking 28.-30.
september
Vedtak: Styret har diskutert saken og ønsker mest mulig aktivitet ut fra til enhver tid
gjeldende smittevernhensyn. KK får fullmakt av styret til å fatte vedtak om gjennomføring av
turneringer ut året. Det skal gjennomføres Eliteserie etter dagens modell med 6 lag. KK legger

frem planer og retningslinjer for gjennomføring av turneringene for styret snarest og senest
20. august. Sotra ranking arrangeres kun som singleturnering og det samme skal øvrige
rankingsturneringer t fra nåværende korona-situasjon.

Referatsaker
13/20 - Gjennomføring av turneringer høsten 2020.
Saken ble behandlet som styresak 48/20.
14/20 - Ledermøte 2020 – programendring/tillegg om korona-situasjonen
De ansvarlige visepresidentene får fullmakt til å endre programmet for Ledermøtet der
orientering om korona-situasjonen inngår.
Starten på Forbundstinget utsettes til kl. 15.00.
15/20 - Hedersbevisninger forbundstinget 2020
Medlem av utvalget for hedersbevisninger Nils Petter Johansen orienterte om status.

Gardermoen 10. august 2020
Espen Larsen

